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 1396سال  ماه فروردين زارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران درگ

سال  ماه فرورديندر  تحوالت بازار مسکن شهر تهران»گزارش  ،يبانک مرکز يبه گزارش روابط عموم

و  ها يو مستغالت کشور است، توسط اداره بررس امالک خام سامانه ثبت معامالت يکه برگرفته از آمارها «1396

 گزارش آمده است: نيا در .ه استمنتشر شدتهيه و  يبانک مرکز ياقتصاد يها استيس

 واحد مسکوني  هزار 4/5هاي مسکوني شهر تهران به ، تعداد معامالت آپارتمان1396سال  ماه فروردينر د

  .دهد نشان مي درصد کاهش 5/8به ماه مشابه سال قبل  يد که نسبترس

 خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق ، متوسط قيمت مورد گزارشماه ر د

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 7/43 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

 .دهد درصد افزايش نشان می 6/3و درصد کاهش  3/4به ميزان 

تحوالت بازار معامالت مسکن شهر »عطوف به بررسي حوزه صرفًا م گزارش ذيل ،نمايد خاطر نشان مي

 باشد. مي« تهران

 حجم معامالت مسکن  -1

واحهد مسهکوني    5384 هاي مسکوني شههر تههران بهه   ، تعداد معامالت آپارتمان1396سال  ماه فروردين در

داد واحهدهاي  دههد. بررسهي توزيهع تعه    نشهان مهي  کهاهش   درصهد  5/8که در مقايسه با ماه مشابه سال قبل  رسيد

سهال   5حهاکي از آن اسهت کهه واحهدهاي تها       1396سال  ماه فروردينمسکوني معامله شده به تفکيک عمر بنا در 

. سههم  انهد از واحدهاي مسکوني معامله شده را به خهود اختصهاد داده   سهمدرصد بيشترين  7/45ساخت با سهم 

ههاي بها قهدمت     به سهم واحهد  در مقابلش يافته و کاه درصدواحد  6/6 ماه سال قبل مذکور در مقايسه با فروردين

 افزوده شده است. باالتر

 )واحد مسکوني(ت      هاي مسکوني معامله شده در شهر تهران بر حسب سال ساختوزيع تعداد آپارتمان -1جدول                    

 عمر بنا )سال(
 سهم درصد  درصد تغيير  ماه فروردين

1394 1395 1396  1395 1396  1395 1396 

 45.7 52.3  20.1- 15.8  2459 3079 2660 سال 5 تا

6-10 772 862 874  11.7 1.4  14.6 16.2 

11-15 777 1019 920  31.1 -9.7  17.3 17.1 

16-20 338 478 633  41.4 32.4  8.1 11.8 

 9.3 7.6  11.2 32.9  498 448 337 20بيش از 

 100.0 100.0  8.5- 20.5  5384 5886 4884 جمع کل
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آن  حهاکي از  1396سهال   مهاه  فهروردين  توزيع تعداد معامالت انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تههران در 

قراردادههاي  بيشهترين تعهداد    ،از کل معهامالت  ديرصد 5/16با سهم  5منطقه  ،گانه شهر تهران22از ميان مناطق است که 

ههاي   در رتبهه  ديدرصه  2/9 و 1/10 بهه ترتيهب بها سههم     2و  4مناطق  همچنينت. را به خود اختصاد داده اس نامه مبايعه

 منطقهه شههر   10تعداد معامالت انجام شده در شههر تههران مربهوه بهه     کل درصد از  8/72در مجموع اند.  قرار گرفته بعدي

درصهد   2/27مانهده   بهاقي نطقه م 12( بوده و 13و  11، 7، 15 ،10، 8، 14، 2 ،4، 5 مناطق ترتيب بيشترين فراواني شامل )به

 اند.از تعداد معامالت را به خود اختصاد داده

 1396ماه سال  در فروردين توزيع مناطق شهر تهران برحسب سهم از تعداد معامالت انجام شده -1 نمودار

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 مستغالت کشور ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و    

  تحوالت قيمت مسکن -2

     ، متوسط قيمت يک متر مربع زيربنهاي واحهد مسهکوني معاملهه شهده از طريهق       1396سال  ماه فروردين در

قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيهب  که نسبت به ماه  ريال بود ميليون 7/43 هاي معامالت ملکي شهر تهران بنگاه

مهاه نسهبت بهه مهاه     بيشترين رشد متوسط قيمهت در ايهن    دهد.نشان ميفزايش ا درصد 6/3و درصد کاهش  4/ 3

 8/13)معهادل   1منطقهه  بهه   بيشترين کاهش متوسط قيمتو ( درصد 7/15معادل) 22مشابه سال قبل به منطقه 

 تعلق دارد.( درصد

 عملکرد معامالت انجام شده در شهر تهران -2 جدول

  

 درصد تغيير مقطع زماني

 فروردين
1395 

 اسفند
1395 

 فروردين
1396 

نسبت به ماه 
 قبل

نسبت به ماه 
 مشابه سال قبل

 8.5- 56.0- 5384 12247 5886 )واحد مسکونی( تعداد معامالت

 3.6 4.3- 43709 45673 42187 )هزار ريال( متوسط قيمت هر متر مربع
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ع زيربناي مسکوني معامله بيشترين متوسط قيمت يک متر مرب ،گانه شهرداري تهران 22ميان مناطق در 

. است تعلق داشته 18 ميليون ريال به منطقه 7/19 باو کمترين آن  3 ميليون ريال به منطقه 2/81شده معادل 

 دهد. درصد کاهش نشان مي 2/3درصد افزايش و  3/8ارقام مزبور در مقايسه با ماه مشابه سال قبل به ترتيب 

 ريال( ميليون)       تهران شهر مناطق مسکوني واحد نايزيرب مربع متر يک قيمت متوسط -2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور    

 هاي آماري بازار معامالت مسکن ساير شاخص -3

 د مسکونيتوزيع فراواني تعداد معامالت بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واح -1-3

سهال   مهاه  فروردين توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در

 به ازاي هر متر مربهع بنها  " ميليون ريال 35تا  30"قيمتي  دامنه واحدهاي مسکوني درحاکي از آن است که  1396

 25" قيمتي های دامنهو   ن سهم از تعداد معامالت شهر تهران را به خود اختصاد دادهدرصد، بيشتري 7/12 سهمبا 

. انهد  گرفتهه بعدي قرار  هاي ي، در رتبهدرصد 3/11و  1/12هاي  " ميليون ريال به ترتيب با سهم40تا  35" و "30تا 

حدهاي مسکوني با قيمتي کمتهر  درصد وا 0/62اي بوده است که در حدود گونهدر اين ماه، توزيع حجم معامالت به

 اند. ميليون ريال( معامله شده 7/43از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران )

 )درصد(   بنا مربع متر يک قيمت حسب بر شده معامله مسکوني واحدهاي تعداد فراواني توزيع -3 دارمون    
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 عامالت بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکونيتوزيع فراواني تعداد م -2-3

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسهکوني معاملهه شهده بهر حسهب سهطن زيربنهاي ههر واحهد مسهکوني در           

 60" دهد، بيشترين سهم از معامالت انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربنهاي نشان مي 1396سال  ماه فروردين

" متهر  80تا  70" " و60تا  50بناي "اختصاد داشته است. واحدهاي داراي زير درصد 2/15معادل  متر مربع "70تا 

واحهدهاي   اين مهاه،  در مجموع در قرار دارند. يبعد هاي در رتبه يدرصد 6/13و  7/14هاي  سهم به ترتيب با مربع

 صاد دادند.درصد از معامالت انجام شده را به خود اخت 7/54متر مربع،  80مسکوني با سطن زيربناي کمتر از 

 )درصد(          برحسب سطح زيربنا مسکوني معامله شده توزيع فراواني تعداد واحدهاي -4 نمودار                 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور  

 ب ارزش هر واحد مسکونيتوزيع فراواني تعداد معامالت بر حس -3-3

حاکي  توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد، 1396سال  ماه فروردين در

ريال با  ميليون" 2000تا  1500" واحدهاي مسکوني با ارزشهاي قيمتي مورد بررسي،  در ميان دامنهاز آن است که 

. واحدهاي داراي است دهاختصاد دا خودرا به معامالت انجام شده  بيشترين سهم ازدرصد،  3/13اختصاد سهم 

هاي  در رتبه ددرص 8/11و  8/12 اختصاد باريال نيز به ترتيب ميليون " 2500تا  2000" و "1500تا  1000"ارزش

 3000کمتر از درصد از معامالت به واحدهاي مسکوني با ارزش  6/52حدود  مجموع در اين ماه،در . اند قرار گرفته بعدي

 .ميليون ريال اختصاد داشته است

 )درصد(             توزيع فراواني تعداد معامالت انجام شده بر اساس ارزش هر واحد مسکوني  -5 نمودار

 

 

 

 

 

 

 ماخذ: محاسبات گزارش/ برگرفته از آمارهاي خام سامانه ثبت معامالت امالک و مستغالت کشور   
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 بهاي مسکنتحوالت اجاره  -4

شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت به مهاه مشهابه    1396سال  ماه فروردين در

سها ه تنيهيم   يهک  قراردادههاي اجهاره مسهکن کهه اا بهاً      . ماهيتدهدرشد نشان مي درصد 2/9 و 1/11قبل به ترتيب  سال

بهها بها    هاي کنترل و مهار تورم، سبب تغييهر متناسهب اجهاره    سياستاز شاخص اجاره بهاي مسکن اثرپذيري و نيز گردند  مي

نمايد سهم هزينهه مسهکن )اجهاره بههاي مسهکن اعهم از شخصهي و        خاطر نشان ميتحوالت نرخ تورم در کشور شده است. 

درصهد   4/28( معهادل  100=1390)براساس سال پايه  ايرشخصي( در محاسبات شاخص کل بهاي کاالها و خدمات مصرفي

 .باشدمي

 )درصد( نسبت به ماه مشابه سال قبل بها در شهر تهرانقيمت مسکن و اجارهبهاي کاالها و خدمات مصرفي، شاخص رشد ماهانه روند  -6رنمودا

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 بت معامالت امالک و مستغالت کشوربرگرفته از آمارهاي خام سامانه ث ؛قيمت مسکن -1: مآخذ

 اداره آمار اقتصادي بانک مرکزي ؛اجاره بهاو ا و خدمات مصرفي شاخص بهاي کااله -2        

 
 يبندجمع -5

هاي مسکوني و متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع  حجم معامالت واحد 1396ماه سال  در فروردين

سال قبل به  ميليون ريال رسيد که نسبت به ماه مشابه 7/43هزار فقره و  4/5واحد مسکوني در شهر تهران به ترتيب به 

 ماه فروردينبررسي تحوالت بازار اجاره بهاي مسکن در دهد.  درصد افزايش نشان مي 6/3درصد کاهش و  5/8ترتيب 

شاخص کرايه مسکن اجاري که  ، به طوريباشد یدر اين دوره م نرخ تورمبها با  نيز مويد تغيير متناسب اجاره 1396سال 

 .دهد درصد رشد نشان مي 2/9و  1/11به ماه مشابه سال قبل به ترتيب  در شهر تهران و در کل مناطق شهري نسبت


